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Giới thiệu về chất chống muối hóa Maxtec MT06 

 Tên sản phẩm: Chất chống muối hóa Maxtec MT06 

 Mã sản phẩm: Maxtec MT06 

 Hãng sản xuất: Maxtec  

 Màu sắc: Trong suốt 

 Dạng tồn tại: Dung dịch lỏng, gốc nước 

 Quy cách đóng gói: Lọ nhựa 1L 

 Thời gian sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất (bao bì còn nguyên, chưa 
mở) 

 Bảo quản: Ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh đựng trong thùng hoặc vật liệu 
chứa bằng kim loại 
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Maxtec MT06 – Chống muối hóa, sùi bông tuyết tường hiệu quả 

Đặc điểm vượt trội của chất chống muối hóa Maxtec MT06 

 Maxtec MT06 là dung dịch xử lý triệt để tình trạng tường bị muối hóa, sùi 
bông tuyết. 

 Thành phần có dung dịch nước, phụ gia chuyển đổi muối Sulfat và Clo và 
nhiều chất trợ khác. 

 Đây là công nghệ chống thấm thẩm thấu rất tiên tiến trên thế giới, được áp 
dụng rất phổ biến tại nước ngoài. 

 Ngăn chặn hiệu quả vấn đề muối hóa tường, sùi bông tuyết trên mặt tường. 

 Giúp cho bề mặt trang trí luôn ổn định và bề vững 
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 Được áp dụng cho cả nền bê tông cũ và mới, tường mới và tường.  

 Chất chống muối hoá có tác dụng chống thấm lâu dài và vĩnh cửu theo vật 
liệu 

 Tồn tại vĩnh viễn trong bê tông, vữa trát, các vật liệu gốc xi. 

 Sản phẩm rất dễ dàng sử dụng, giúp thi công nhanh chóng  

 Giá thành ổn định, hợp lý, tiết kiệm chi phí kinh tế 

 Không có chất độc hại, an toàn với con người khi sử dụng  
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Dùng để phục hồi và sửa chữa 

Các ứng dụng của chất chống muối hóa Maxtec MT06 

Maxtec MT06 chuyển đổi các muối (Sunfat và Clorua) thành các dạng rất ít hòa tan 
hoặc không hòa tan và năn không cho các muối này từ trong tường thoát ra bề mặt gây 
ảnh hưởng đến lớp bả và sơn tường. Giúp ngăn chặn hiệu quả vấn đề muối hóa tường, 
sùi bông tuyết trên mặt tường. Làm cho bề mặt luôn luôn ổn định và bền vững. Cho nên 
Maxtec MT06 rất phù hợp được sử dụng trên các bề mặt: 
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 Xử lý bề mặt tường bị sùi bông tuyết 

 Xử lý bề mặt tường bị bong tróc 

 Xử lý bề mặt tường bị muối hoá 

 Xử lý bề mặt tường bị nấm mốc 

 Xử lý bề mặt tường bị phấn trắng  
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Chống thấm muối hóa 

Maxtec MT06 sử dụng để chống muối hoá tại các vị trí ẩm ướt như: 

 Các khe nứt 

 Chân tường 

 Vị trí giáp ranh giữa các tầng 

 Các bề mặt tường giáp nhà vệ sinh 

Sùi bông tuyết 

Cách sử dụng chất chống muối hóa Maxtec MT06 hiệu quả cao  

Quy trình xử lý tường bị muối hóa được tiến hành theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chuẩn bị bề mặt  

 Maxtec MT06 tác dụng trực tiếp vào lớp tường vữa hoặc gạch. Vì vậy cần xử 
lý hết bề mặt tường đến tận lớp vữa bên trong  

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/11/xui-bong-tuyet.jpg


                                                      TỔNG KHO CHỐNG THẤM 

                                          Địa chỉ : Số 480 Quang Trung, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

                                         Hotline : 0926.58.4444      Email: Tongkhochongtham24h@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PCS.jsc 

 

 Dùng bàn chải kim loại cạo bỏ lớp sơn cũ, bả matit cũ, vào sâu bên trong lớp 
vữa cũ ít nhất 1cm, rộng ra xung quanh vị trí hư hại ít nhất 50cm  

 Vệ sinh thật sạch sẽ, đảm bảo không còn bụi bẩn, dầu mỡ hoặc cát bẩn  

 Tường phải đạt được độ khô tối thiểu 16% để đảm bảo Maxtec MT06 thẩm 
thấu vào trong tường được tốt nhất  

Thực hiện thi công 

Bước 2: Thi công  

 Dùng chổi, con lăn hoặc bình phun để quét Maxtec MT06 vào tường.  

 Quét từ 1 – 2 lớp tùy thuộc vào mức độ hư hại hoặc độ thẩm thấu của tường  

 Mỗi lần cách nhanh khoảng 6 giờ  

 Ví dụ: Tường bị hư hại nặng, khu vực dưới chân tường không được khô lắm, 
tường khó hút nước vào trong thì nên quét 2 lần  
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Trước và sau 

Định mức 

4 ÷ 5 m²/L trên bề mặt tường xay trát bình thường  

6 ÷ 7 m²/L trên bề mặt gạch, đá 

Bước 3: Hoàn thiện  
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 Sau 24 giờ kể từ khi quét lần cuối cùng, bề mặt có thể vẫn còn ít sùi bông 
tuyết, dùng chổi quét sạch thêm 1 lần nữa 

 Sau đó dùng keo bả chống thấm Minuo hoặc bột bả chống thấm Valan để làm 
phẳng lại tường 

 Sau khi lớp bả khô hoàn toàn thì sơn lên bình thường  

Bước 4: Vệ sinh  

 Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi thi công. 

 Rửa sạch ngay các vết Maxtec MT06 rơi vãi ra xung quanh: kim loại, cửa số, 
kính,… 
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Maxtec MT06 

An toàn lao động  

 Khi thi công nên mặc đầy đủ quần áo bảo hộ lao động  

 Hạn chế để hóa chất dính vào mắt mũi và da  

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều  

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng  

 Dùng xong phải xử lý rác thải ở đúng nơi quy định  

 Tuyệt đối không được đổ xuống ao hồ hay sông suối  

 Nếu dính vào mắt thì hãy rửa ngay với nước sạch  

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn  

 Để Maxtec MT06 tránh xa tầm tay của trẻ em  

 

Xử lý tường 
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